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คํานํา 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศใหโรงเรียนในสังกัดและ 

ในกํากับ ปดเรียนดวยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกําหนดใหสวนราชการ 

ตนสังกัดกําหนดแนวทางแกปญหาการจัดการเรียนการสอน  และตามมติ

คณะรัฐมนตรีประกาศใหเลื่อนเปดภาคเรียนที่ 1 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563  

เปนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  และใหโรงเรียนดําเนินการออกแบบการจัด 

การเรียนรูใหสอดคลองกับประกาศสถานการณฉุกเฉิน เพ่ือความปลอดภัยของ

ผูเรียน ผูปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จึงได

รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหเอกสารจากการประชุมและจากแนวทางของ

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางการเปดเรียนของ

โรงเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เพ่ือใหโรงเรียนนําไปใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมเปด

ภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดทําเอกสาร รูปแบบและ

แนวทางการเปดเรียนของโรงเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ฉบับนี้   จนสําเร็จลุลวงและ

สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

คณะผูจัดทํา 

 ก 
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สารบัญ 

 หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

รูปแบบและแนวทางการเปดเรียน 1 

แนวทางการเปดเรียน 1 

บทบาทสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 13 

บทบาทผูบริหาร  17 

บทบาทครูผูสอน 36 

บทบาทผูปกครอง 40 

บทบาทนักเรียน 41 

ขั้นตอนการดําเนินการเปดเรียนของโรงเรียน 44 

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแนวทางการเปดเรียน 45 

ภาคผนวก  

คณะผูจัดทํา  

 

 

 

 ข 
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“... แมจะมีเทคโนโลยีชั้นสูง...แตวาท่ี

จะอบรมโดยใชสื่อท่ีกาวหนาที่มี

เทคโนโลยีสูงนี่ยากท่ีสุดที่จะ 

อบรมบมนสิัยดวยเครื่องเหลานี้  

ฉะนั้นไมมีอะไรแทนคนสอนคน  

... การที่มีความกาวหนาเปลี่ยนแปลง

ในประเทศในสังคมไทย ก็ไมได

หมายความวาจะเปลี่ยนแปลงในทางดี 

นอกจากตองหาวิธีใหมีการถายทอด

โดยใชตําราหรือใชหลักสูตรที่

เหมาะสม ท่ีทําใหคนเปนคน ...” 

 

 
พระบรมราโชวาท 

ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ที่พระราชทานแกบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2539 
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รูปแบบและแนวทางการเปดเรียนของโรงเรียน 

ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 

สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ทั่วราชอาณาจักร  กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหโรงเรียนในสังกัด และใน
กํากับของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปดภาคเรียนเปน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
โดยใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับประกาศสถานการณฉุกเฉิน
เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ผูปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวของ  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเตรียมการเปดภาคเรียน จึงไดรวบรวมสังเคราะหรูปแบบ
และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในวันเปดภาคเรียนใหกับโรงเรียนในสังกัด 
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพ่ือเปนแนวทางสําหรับโรงเรียนในการเตรียมความพรอมการเปดเรียน
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 2. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการเรียนรูอยางตอเนื่องและมีคุณภาพภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
           3. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
มีแนวทางในการกํากับ ติดตาม การเปดเรียนและการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  

จึงจัดทํารูปแบบและแนวทางการเปดเรียนของโรงเรียน ในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเปนแนวทางสําหรับ

ผูเกี่ยวของทุกฝาย ใหสามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการเรียนการสอนทีส่งผล

ใหนักเรียนไดรับการเรียนรูอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ โดยกําหนดเปนรูปแบบ

และแนวทางการเปดเรียนของโรงเรียนในสังกัด เปน 2 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีที่ 1 สถานการณคลี่คลาย การจัดการเรียนการสอนทีโ่รงเรียน

ในพ้ืนที่ปลอดภัยโดยโรงเรียนเลือกใชรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ซึ่งมี 2 ลักษณะ ไดแก   

1.1  การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

  � การเรียนในชั้นเรียน (On-Site)  

  เหมาะสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน 

ขยายโอกาสขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ที่มีขนาดพ้ืนที่ของ

โรงเรียนบริเวณกวาง สามารถจัดการเรียนการสอนใหมีการเวนระยะหาง

ทางสังคม (Social Distancing) จํานวนนักเรียน 20 คนตอหองเรียน  

ไดอยางสะดวกภายใต “ชีวิตวิถีใหม” (New Normal) 
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ภายใตเงื่อนไข 

 1. โรงเรียนที่ตั้งอยูในจังหวัดที่ไมมีการแพรระบาดของเชื้อโรค

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของศูนยบริหารสถานการณ

โควิด-19 (ศปก.จ.) จังหวัดสุพรรณบุรี 

 2. โรงเรียนบนพื้นที่เกาะ โรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โดย

โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนครบทุกกลุมสาระการเรียนรู และ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดตามปกติ 

1.2  การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  

มี 6 รูปแบบ ดังนี้ 

 �. รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน 

 

 

 

 

 

ภายใตเงื่อนไข 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางที่มีบริเวณพ้ืนที่นอย และ

จํานวนครูไมเพียงพอเมื่อขยายจํานวนหองเรียน (ครูไมครบชั้น ไมครบวิชา)  

2. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษ และวิชาบูรณาการ (ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ) 
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� รูปแบบที่ 2 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับ วันคู วันคี่ 
 

 
ภายใตเงื่อนไข 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางที่มีบริเวณพ้ืนที่นอย และ

จํานวนครูไมเพียงพอเมื่อขยายจํานวนหองเรียน (ครูไมครบชั้น ไมครบวิชา)  

2. ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน เรียนผาน

ระบบการเรียนทางไกล (On-Air) 

3. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ และวิชาบูรณาการ (ดนตรี  ศิลปะ พลศึกษา สุขศึกษา  

การงานอาชีพ) 
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 � รูปแบบที่ 3 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวัน

มาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน 
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ภายใตเงื่อนไข 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางที่มีบริเวณพ้ืนที่นอย และ

จํานวนครูไมเพียงพอเมื่อขยายจํานวนหองเรียน (ครูไมครบชั้น ไมครบวิชา)  

2. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษ และวิชาบูรณาการ (ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ) 

3. ผูปกครองสะดวกรับ-สงนักเรียน กรณีโรงเรียนเลิกเรียนชวงเชา 

เวลา 11.30 น. ชวงบาย เวลา 15.30 น. 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 � รูปแบบที่ 4 การสลับชวงเวลามาเรียนของนักเรียน 

(นักเรียนมาเรียนทุกวัน) 

 
ภายใตเงื่อนไข 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางที่มีบริเวณพ้ืนที่นอย 

และจํานวนครูไมเพียงพอเมื่อขยายจํานวนหองเรียน (ครูไมครบชั้น ไมครบ

วิชา)  

 2. โรงเรียนสามารถจัดการเ รียนการสอนในวิชาหลัก คือ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และวิชาบูรณาการ (ดนตรี ศิลปะ  

พลศึกษา สุขศึกษา การงานอาชีพ) 

 3. ผูปกครองสะดวกรับ-สงนักเรียน กรณีโรงเรียนเลิกเรียนชวงเชา 

เวลา 11.30 น. ชวงบาย เวลา 15.30 น. 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 � รูปแบบที่  5 การสลับกลุมนักเรียน แบบแบงนักเรียน 

ในหองเรียนเปน 2 กลุม 

 
ภายใตเงื่อนไข 

1. เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษที่มีจํานวนนักเรียนมาก 

หองเรียนและพ้ืนที่จํากัด และโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน

โครงการหองเรียนพิเศษ เชน English Program, Mini English Program, 

Gifted ตลอดจนโรงเรียนประจําพักนอนเต็มรูปแบบหรือบางสวน  

และโรงเรียนกีฬา  

2. ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน เรียนผาน
ระบบการเรียนทางไกล (On-Air) 

3. สามารถจัดการเรียนการสอนไดครบทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 � รูปแบบที่ 6 รูปแบบหรือวิธีอ่ืน ๆ 

โรงเรียนสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนไดตาม 

ความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยจํา เปนตองคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักเรียน ในการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกลาวตองผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รวมถึงตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ 

ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) ตามลําดับ 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

2. กรณีที่ 2 สถานการณไมคลี่คลาย หรือ เมื่อมีการแพรระบาด

ซ้ําอีกครั้ง  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในที่พักอาศัยของผูเรียน  

(AT HOME)  ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

    2.1 ผู เรียนรับชมการถายทอดการเรียนการสอนจริงจาก

หองเรียนตนทาง (โรงเรียนวังไกลกังวล) ผานระบบ ON-AIR และ ONLINE 
 

 
 

 2.2  ผูเรียน เรียนรูโดยใชสื่อและนวัตกรรม (Instructional Medias) 

โดยสถานศึกษาจะเปนผูจัดเตรียมสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูใหกับ

ผูเรียน   
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

 

แนวทางการเปดเรียนของโรงเรียนในสถานการณการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันเปดภาคเรียน 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (Preparation before reopening)  

 

การเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน (Preparing the reopening 

of schools)  หลังจากปดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เปนสถานการณไมปกติ ไมเคยเกิดขึ้น 

มากอน  มีความไมแนนอน อาจตองปดหรือเปดตามสถานการณ โรงเรียนควรม ี

การประเมินความพรอมของตนเอง เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน  

มีการรองรับการประเมินจากหนวยงานหรือผู เกี่ยวของในพ้ืนที่   เชน

คณะกรรมการสถานศึกษา หรือหนวยงานสาธารณสุข ในระดับพ้ืนที่ เปนตน 

 แนะนําใหมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

กอนเปดภาคเรียน ตามแบบประเมินตนเองของโรงเรียน และแบบประเมิน

ตนเองของนักเรียน (ภาคผนวก) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 จึงไดจัดทําแนวทางการเปดเรียนของโรงเรียนในสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือใหโรงเรียนในสังกดั

ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ รายละเอียดดังนี้  
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

  

 

 

 

 

1. ติดตาม วิเคราะหสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID–19) เพ่ือวางแผนจัดทํารูปแบบและแนวทางการจัด 

การเรียนรูใหกับโรงเรียน 

2. จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทและภารกิจ ดังนี้ 

2.1 วางแผนและจัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปสูการปฏิบัติ 

2.2 ประสานการทํางานรวมกับศูนยเฉพาะกิจการจัดการศึกษา

ทางไกลในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3 นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล

ตามนโยบายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

2.4 ดูแล ชวยเหลือ สนับสนุนและแกปญหารวมกับโรงเรียน 

ตามความเหมาะสมของแตละบริบท 

2.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอศูนยเฉพาะกิจการจัด

การศึกษาทางไกลในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                2.6 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

บทบาทสํานกังานเขตพนืทีการศึกษา 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

3. กําหนดรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรูในสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในวันเปด 

ภาคเรียน เพ่ือใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  

4. จัดประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียนในสังกัด ใหมีความเขาใจถึง
รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู ในสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ในวันเปดภาคเรียน  

5. แจ งแนวทางการเปด-ปดภาคเรี ยน ของโรงเรี ยนตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ดังนี้ 

 5.1 ภาคเรียนที่  1/2563  ระยะเวลาเปดภาคเรียนระหวาง  

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จํานวนวันเรียน 93 วัน 

เวลาที่ขาดไป 7 วัน 

 5.2 ปดภาคเรียนที่ 1/2563 ระหวางวันที่ 14 – 30 พฤศจิกายน  2563  

จํานวนวันปด 17 วัน  

 5.3 ภาคเรี ยนที่  2/2563 ระยะเวลาเปดภาคเรียนระหวาง 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564  จํานวนวันเรียน 88 วัน เวลาที่ขาด

ไป 12 วัน 

 5.4 ปดภาคเรียนที่ 2/2563 ระหวางวันที่ 10  เมษายน 2564 - 

16 พฤษภาคม 2564  จํานวนวันปด  37  วัน 

      6. แจงแนวทางการสอนชดเชย รายละเอียดดังนี้ 

              6.1 การเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีเวลาเพียงพอ  180 วัน 

ดังนั้น ไม่ตองสอนชดเชย 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

             6.2 แนวทางการสอนชดเชยสําหรับเวลาที่ขาดไปในแตละ 

ภาคเรียน  อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้ 

  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน  เพ่ิมจํานวน

เวลาเรียนในแตละวัน หรือเพ่ิมการเรียนในวันหยุด (ควรเลือกวันเสารหรือ

วันอาทิตยเพียง 1 วัน) 

    6.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่บานหรือเรียนผาน

ระบบออนไลน กําหนดกิจกรรมการเรียนรู  ใหสอดคลองกับเวลาใน

ตารางสอน เลือกใชสื่อออนไลน และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย 

เนื้อหา และวัตถุประสงคที่ตองการใหเด็กเรียนรู นับชั่วโมงการเรียนได 

    6.2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เปนการจัด 

การเรียนการสอนที่ผสมผสานหลายชองทางหรือหลากหลายวิธีสอน 

จะตองกําหนดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเวลาในตารางสอน  เชน  

  -   มอบหมายใหนักเรียนทําโครงงาน หรือแกโจทยปญหา

ที่ทาทาย แลวสงไฟลงานทางออนไลนหรือชองทางอ่ืน ๆ ที่สะดวก 

  -   การจัดการเรียนการสอนโดยครูกําหนดประเด็น หรือ

หัวขอใหนักเรียนไปศึกษาลวงหนาพรอมทั้งใหแหลงขอมูล นัดหมายเวลา

มาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาจจะมาพบกันที่โรงเรียน หรือ 

ผานออนไลนตามชองทางที่สะดวก 

 หมายเหตุ : สามารถนําการเรียนการสอนในชวงเวลาของ 

การเตรียมความพรอม ในวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563   

มาใชเปนแหลงขอมูลในการเลือกท่ีจะสอนชดเชยได 

 8.  แจงแนวทางการอนุมัติการจบการศึกษาและการออกเอกสาร

หลักฐานการศึกษา 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 8.1  เมื่อโรงเรียนจัดการเรียนการสอนครบตามโครงสรางเวลาเรียน

และเกณฑการจบแตละระดับ  ใหอนุมัติการจบการศึกษา ภายใน 

วันที่ 9 เมษายน 2564 

 8.2 กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไมสมบูรณ (ติด 0 , ร , มส)   

ใหโรงเรียนสอนซอมเสริมและดําเนินการวัดและประเมินผลใหเสร็จสิ้น 

และ อนุมัติการจบการศึกษา  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 

  9.  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือแจงบทบาทของคณะกรรมการ และ

รับทราบรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในวันเปดภาคเรียน  

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

และศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณาตอไป 

 10. กํากับ ติดตามผลการจัดการศึกษา ในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 คณะศึกษานิเทศก 

และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

 11. เก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนรูใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

 12. สรุปและรายงานผลการจัดการศึกษาในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเสนอตอ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

  

 

 

 

 

 1. ติดตาม วิเคราะหขาวสารสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพ่ือใชในการวางแผนกําหนด

รูปแบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียน 

 2. ทบทวนการทดลองการจัดการเรียนรูตามระยะที่ 2 กําหนดรูปแบบ

การจัดการเรียนรูของโรงเรียนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้น   

 3. โรงเรียนดําเนินการประเมินตนเองในระบบ E-Report ที่ลิงค 

http://202.29.173.13/login?r=school  มีทั้ งหมด 6 มิติ  เขาสู ระบบ 

โดยใชรหัสโรงเรียน 10 หลัก ทั้งรหัสผูใชและรหัสผาน 

 4.  โ ร ง เ รี ยนดํ า เนิ นการ ให นั ก เ รี ยน ประ เมินตน เ องตาม 

แบบประเมิน ที่ลิงค http://shorturl.at/bmuwY  

5. จัดประชุมคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

โรงเรียน เพ่ือขอความเห็นชอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียนใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)   

ตามบริบทและความเหมาะสมของโรงเรียน 

 6. สรางความรูความเขาใจใหกับครูและบุคลากรในโรงเรียน  

เรื่อง “รอบรูสุขอนามัย” เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

7. กําหนดมาตรการความปลอดภัยสําหรับโรงเรียนในการเตรียม

ความพรอมกอนเปดภาคเรียน เพ่ือเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

บทบาทผูบ้ริหารโรงเรียน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

8.  เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียน ตอสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563   
เวลา 12.00 น. ที่ลิงค http://school.sp2.ac.th 

9. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานศึกษา 

10.จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการควบคุมดูแลและปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประกอบดวย  
ครู นักเรียน ผู ปกครอง เจาหนาที่สาธารณสุข ทองถิ่น ชุมชน และ
ผูเกี่ยวของ พรอมบทบาทหนาที่ 

11.สื่อสารประชาสัม พันธ เ พ่ือสรางความรูความเขาใจแก   
ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กอนเปดภาคเรียน เพ่ือซักซอมความเขาใจแนวทางการจัดการเรียนรู 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ผานชองทางสื่อที่เหมาะสม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

12. สรางความรูความเขาใจเพ่ือลดการรังเกียจและลดการตีตรา
ทางสังคม (Social stigma) กรณีอาจพบบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน 
หรือผูปกครองติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

13. กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูปกครองอยูในกลุมเสี่ยง
หรือผูปวยยืนยันเขามาในสถานศึกษาใหรีบแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปดสถานศึกษา ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข 

14.  รับรายงานการปฏิบัติงานของครู และรวมกันสรุปผล รายงานผล

การปฏิบัติงานตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

เขต 2 สัปดาหละ 1  ครั้ง ยกเวนกรณีทีม่ีปญหาหรือมีเหตุฉุกเฉินใหรายงาน

โดยทันท ี

15. ควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานตาม

มาตรการปองกันการแพร ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) ในสถานศึกษาอยางเครงครัดและตอเนื่อง 

16. ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานจัดการเรียนรู 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19( 

ของโรงเรียน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สัปดาหละ 1 ครั้ง  

17. แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19( ตอสาธารณะผาน

ชองทาง Line Messenger Facebook Website หรือชองทางอ่ืนๆ 

 18. ตรวจสอบเวลาเรียน/วางแผนการสอนชดเชยสําหรับเวลาที่

ขาดไปในแตละภาคเรียน 

 19. อํานวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและการเรียน

ของนักเรียน ปฏิบัติงานอ่ืนตามความเหมาะสม 

 20. สงเสริม สนับสนุนพัฒนานวัตกรรม ระบบการเรียนการสอน

แบบออนไลนหรือรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบท เพ่ือใหมีการเรียนการสอน

รูปแบบใหมในระยะยาว 

  21. การเตรียมความพรอมของโรงเรียน เนนความรวมมือปฏิบัติ

ตามแนวทาง ดังนี้ 

�  มีมาตรการคัดกรองครู นักเรียน บุคลากร และผูมาติดตอ

ราชการทุกคน เชน การวัดอุณหภูมิ (ไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส) สวมใส



 

  
  

 20   

รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

หนากากอนามัยกอนเขาโรงเรียน ผูปกครองรวมใหประวัติ หากนักเรียนมี

ความเสี่ยง เมื่อนักเรียนมีอาการไขไมสบาย ตองหยุดเรียนทันที และ 

แจงหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที ่

 
 �  ครู นักเรียน บุคลากรและผูมาติดตอราชการสวมใส

หนากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยูในโรงเรียน 
  

            
 

�  จัดใหมีจุดลางมือดวยสบูเหลว หรือแอลกอฮอลเจล 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

�  การเวนระยะหางในหองเรียน เนนจัดการเรียนการสอน 

ในหองเรียนเดียวกันตลอดท้ังวัน 
 

 
 

�  เนนการทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสตาง ๆ ที่ใชรวมกัน 

อาท ิสนามเด็กเลน ลูกบิดประต ูหองน้ํา รวมกับการจับกลุมสลับการใชงาน 

เพ่ือลดการสัมผัสรวมกันจํานวนมาก 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 �  ลดความแออัด ไมจัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุมของนักเรียน 

 

� สรางความรูความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของ เรื่อง “รอบรู

สุขอนามัย” ในโรงเรียน เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

     �  ขอความรวมมือผูปกครองใหเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน

ในการปองกันโรค และการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อ 

 

 � กําหนดมาตรการและแนวทางในการดูแลดานอนามัยและ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

    � นักเรียนตองใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูโรงเรียน  

� เดินเปนแถวผานประตูโรงเรียน ครูเวรประจําวันดําเนิน 

การตรวจคัดกรอง โดยเดินผานตามจุดที่มีการเวนระยะตามทางเดิน   

 
  

SCHOOL 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

การคัดกรองของโรงเรียนตามคําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข 

จุดที่ 1 กระบะที่มีน้ํายาฆาเชื้อ  (ปรับตามบริบทของโรงเรียน)  

 
จุดที่ 2 ตรวจวัดอุณหภูมิ   

 
จุดที่  3 ลางมือดวยแอลกอฮอลเจล    
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

เมื่อผานจุดคัดกรอง  

- 

 

 

 

�  นักเรียนอนุบาลและชั้นประถมตน (ป.1-ป.3) ใหมีครูนํา

นักเรียนไปยังหองเรียน ซึ่งมีครูประจําชั้นรอรับนักเรียนอยู  

 
� นักเรียนชั้นประถมปลาย (ป4-ป.6) และชั้นมัธยมเดินไปยัง

หองเรียนดวยตนเอง  
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

� กิจกรรมหนาเสาธง โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและ 

มีพ้ืนที่กวาง สามารถจัดนักเรียนเขาแถวและมีกิจกรรมหนาเสาธงได

ตามปกติ แตตองมีระยะหางทางสังคม (Social Distancing)  

 

� โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญและใหญพิเศษ มีพ้ืนที่จํากัด 

ใหเขาแถวที่โตะเรียนในหองเรียน หรือหนาหองเรียน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน   

              � จัดโตะเรียนจํานวนไมเกิน 20 ตัว เวนระยะหาง 1.5 เมตร 

และบนโตะเรียนอาจมีฉากพลาสติกใสกั้น  

 

 

 � ทําความสะอาดหองเรียน โตะ เกาอ้ี ทุกครั้งดวยน้ํายาฆาเชื้อ

ทั้งกอนเรียน พักกลางวัน หลังเลิกเรียน 

 

 

 
 

         � ตั้ งจุดวางแอลกอฮอล เจล 

ในหองเรียน ในขณะทําการสอน ครูผูสอนและ

นักเรียนตองใสหนากากอนามัยตลอดเวลา  

 

    � ใหนักเรียนหลีกเลี่ยงการยืมสิ่งของ

ตาง ๆ และงดการสัมผัสรางกาย ซึ่งกันและกัน  
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

การใชหองน้ําโรงเรียน 

 �  มีครูและเจาหนาที่คอยดูแลนักเรียนในการใชหองน้ํ าใน 

ชวงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน โดยสลับกันใชหองน้ํา รอคิวและมีการกําหนด

จุดเวนระยะอยางชัดเจน 

 
        � มีมาตรการในการทําความสะอาดฆาเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 � การลางมือของนักเรียน ใหนักเรียนลางมือบอย ๆ ดวยสบูเหลว 

ทั้งกอนและหลังรับประทานอาหาร หลังเขาหองน้ําและกอนกลับบาน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

การรับประทานอาหารกลางวัน 

�  โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง รับประทานอาหารที่

หองเรียนหรือที่โรงอาหาร 

 

�  โรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ รับประทานอาหาร 

ที่หองเรียนและโรงอาหาร โดยเวนระยะหางทางสังคม 

 
       � ควรมีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน 

โดยมีระยะหางของรอบเวลาละ 30 นาที 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

โรงอาหาร 

� โตะรับประทานอาหารของนักเรียนควรมีฉากพลาสติกใสกั้น 

และเวนระยะหาง 

 

 

 

 

 

� มีมาตรการอยางเขมงวดในการทํา

ความสะอาดภาชนะในการรับประทานอาหาร 

โดยนําไปตากแดดหรืออบ 

 

        � วัตถุดิบในการทําอาหารตองมีความสด

ใหมและปรุงสุก ถูกสุขลักษณะ และแมครัวตองใส

หนากากอนามัย ถุงมือขณะทําอาหาร 

 

 

� แมครัว/ผูชวยแมครัว พนักงาน 

ลางจาน ตองใสหนากากอนามัยและถุงมือ

ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

� ทําความสะอาดโตะและเกา อ้ี  

พ้ืนโรงอาหารดวยน้ํายาฆาเชื้อทั้งกอนและหลัง

การรับประทานอาหารในแตละรอบ 

 

      � การทิ้งขยะ มีมาตรการคัดแยก

อยางชัดเจน เชน ขยะเปยก ขยะแหง และ 

มีการกําจัดหลังเลิกเรียนในทุก ๆ วัน 

 

� จัดครูตรวจสอบความสะอาด

ประจําวัน ประสานกับหนวยงานราชการ 

ใ น พ้ื นที่  ข อคว ามร ว มมื อ เ จ า ห น า ที่ 

ดานอนามัยมาตรวจสอบเปนระยะ ๆ 

 

� น้ําดื่ม  จัดครูหรือเจาหนาที่

อํานวยความสะดวกในการกดน้ําดื่มจากตู

ตามมาตรการของ ศปก.จ.สุพรรณบุรี 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 �  อุปกรณการแปรงฟนและแกวน้ําสวนตัว  ครูประจําชั้น 

จัดระเบียบการจัดเก็บอุปกรณ โดยคํานึงถึงการเวนระยะหางในการจัดวาง   

งดใชของรวมกันและนํานักเรียนแปรงฟน โดยเนนการเวนระยะหางทางสังคม 

 

 

 

 

 

การนอนของนักเรียนปฐมวัย 

� กรณีโรงเรียนจัดใหนักเรียนนอน จัดหองนอนใหมีอากาศ

ถายเท เวนระยะที่นอนหางกัน 2 เมตร ควรมีฉากพลาสติกใสกั้น และ 

งดการใชเครื่องปรับอากาศ ใหนักเรียนถอดหนากากอนามัยขณะนอน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

� กรณีโรงเรียนไมจัดใหนักเรียนนอน ใหผูปกครองมารับ

นักเรียนไปนอนที่บาน หรือจัดกิจกรรมใหนักเรียนตามความเหมาะสม 

 

 

 

 
 

การมาสงและมารับนักเรียนกลับบาน 

 � ใหผูปกครองรับและสงนักเรียน ณ จุดรับ–สง ที่โรงเรียนกําหนด 

 � กรณีที่ผูปกครองมีความจําเปนเขารับนักเรียนภายในบริเวณ

โรงเรียน ตองผานจุดคัดกรองของโรงเรียน 

� ปลอยนักเรียนกลับบาน โดยมีการเหลื่อมเวลาและหองเรียน 
 

 
 

ชั้นปฐมวัย เวลา 14.30 น. ครูประจําชั้น/ครูพ่ีเลี้ยง นํานักเรียน

เดินเปนแถวเวนระยะจากหองเรียน มาสงใหกับผูปกครอง หลักฐานในการรับ

นักเรียนอาจเปลี่ยนจากการลงชื่อเปนการถายรูปผูปกครองกับนักเรียน 

เพ่ือลดการสัมผัส 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ชั้นประถมศึกษา เวลา 15.30 น. ครูประจําชั้นนํานักเรียนเปนแถว

เวนระยะจากหองเรียนมาสงใหกับผูปกครอง (กรณีผูปกครองมารับ) 

ชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนตองเขาแถวโดยการเวนระยะหางทางสังคม

ในการเดินออกจากโรงเรียน 

 

� กําหนดมาตรการทําความสะอาดหองเรียน และอาคารเรียน  

3 เวลา คือ ชวงเชากอนเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน เมื่อทําความสะอาด 

แลวตองปดและไมอนุญาตใหขึ้นอาคารเรียน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

การเตรียมตัวกอนเปดภาคเรยีน  

� กําหนดมาตรการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนทั้งหมด 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อ 

� จัดหองพยาบาลรองรับกรณีนักเรียนเกิดการเจ็บปวย 
 

 
� เชิญหนวยงานภายนอก เชน โรงพยาบาล โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจําตําบล เปนที่ปรึกษาดานสุขอนามัยของโรงเรียน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

     

 

 1. ติดตามขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID – 19)  

2 .  ทบทวนการทดลองการจัดการ เรี ยนรู ตาม ระยะที่  2  

วางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

3. เตรียมความพรอม/การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เชน  

เตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัย จุดลางมือดวยสบู แอลกอฮอลเจล

สําหรับใชทําความสะอาดมือ การจัดโตะเรียน เกาอ้ีนั่ งเรียน การทํา 

ความสะอาดหองเรียน หองตาง ๆ และอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน เปนตน 

4.  เตรียมแบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพของนักเรียนรายวัน 

5. จัดการเรียนรูที่ โรงเรียนในพ้ืนที่ปลอดภัยภายใตเงื่อนไข  

ศปก.จ.สุพรรณบุรี  ดังนี้ 

 5.1 กรณีวันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ครูเขาสอนปกติตาม

ตารางสอนที่โรงเรียนกําหนด 

 5.2 กรณีวันที่นักเรียนไมมาเรียนที่โรงเรียน (รูปแบบการสลับวัน 

สลับกลุม สลับชั้น) ครูประสานกับนักเรียนและผูปกครองเพ่ือติดตาม 

การสอนทางไกล DLTV/ชองทางการเรียนอ่ืน ๆ หากโรงเรียนที่มีการสลับ

วันเรียน สลับกลุม สลับชั้น ครูชั้นที่นักเรียนหยุดเรียน ใหครูดําเนินการชวย

สอนในชั้นเรียนที่มาโรงเรียน  

บทบาทครูผูส้อน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 6. แจงผูปกครองและนักเรียนใหนํา อุปกรณและของใชสวนตัว  

มาเอง เชน ชอน สอม แกวน้ํา แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดหนา หนากากผา 

หรือหนากากอนามัย เปนตน 

7. สื่อสารความรู ใหคําแนะนําหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธใน 

การปองกันและลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  ใหแกนักเรียน เชน สอนวิธีการลางมือที่ถูกตอง  

การสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย การเวนระยะหางทางสังคม การทํา

ความสะอาด หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมรวมกันจํานวนมาก เพ่ือลดความแออัด 

7. ทําความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณสวนรวม  

ที่เปนจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใชงาน 

8. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในหองเรียน ระหวางโตะเรียน ที่นั่ง 

ในโรงอาหาร การจัดเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร 

หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และกํากับใหนักเรียนสวมหนากากผา

หรือหนากากอนามัยตลอดเวลา และลางมือบอย ๆ  

9. ตรวจสอบ กํากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน  

ถูกกักตัว หรืออยูในกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

และรายงานตอผูบริหารโรงเรียน 

 10. ทําการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เขามาในสถานศึกษา  

ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร และผูมาติดตอ โดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย 

พรอมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เชน  

ไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส  

 10.1 กรณีพบนักเรียนหรือผูมีอาการไข อุณหภูมิรางกายตั้งแต 

37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป รวมกับมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

อยางใดอยางหนึ่ง จัดใหอยูในพ้ืนที่แยกสวน ใหรีบแจงผูบริหารโรงเรียน  

ใหผูปกครองมารับและพาไปพบแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข ใหหยุดพัก 

ที่บานจนกวาจะหายเปนปกติ พรอมแจงเจาหนาที่สาธารณสุข เพ่ือประเมิน

สถานการณและดําเนินการสอบสวนโรค และแจงผูบริหาร เพ่ือพิจารณา

การปดสถานศึกษาตามมาตรการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

 10.2 บันทึกผลการคัดกรองและสงตอประวัติการปวยตาม 

แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

 10.3 จัดอุปกรณการลางมือพรอมใชงานอยางเพียงพอ เชน 

แอลกอฮอลเจลวางไวบริเวณทางเขา สบูลางมือ บริเวณอางลางมือ  

11. กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรม เชน เด็กสมาธิสั้น 

เด็กที่มีความวิตกกังวลสูง อาจมีพฤติกรรมดูดนิ้วหรือกัดเล็บ ครูสามารถ

ติดตามอาการและนําเขาขอมูล ที่สังเกตพบในฐานขอมูล ดานพฤติกรรม 

อารมณ สังคมของนักเรียน เพ่ือใหเกิดการดูแลชวยเหลือรวมกับผูเชี่ยวชาญ

ดานสุขภาพจิตตอไป 

12. วิธีการปรับพฤติกรรมสําหรับนักเรียนที่ไมรวมมือปฏิบัติตาม

มาตรการที่ครูกําหนด ดวยการแกปญหาการเรียนรูใหมใหถูกตอง นั่นคือ 

“สรางพฤติกรรมที่พึงประสงค” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค”  

13. ครูสื่อสารความรู เกี่ยวกับความเครียดในภาวะวิกฤติที่ม ี

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ

แนะนํากระบวนการจัดการความเครียด ใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละวัย  

14. ครูสังเกตอารมณความเครียดของตัวเอง เนื่องจากภาระหนาที่

การดูแลนักเรียนจํานวนมาก และกํากับใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันของ
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชน ความสับสนมาตรการของ

สถานศึกษาที่ไมกระจางชัดเจน แนะนําใหแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ

กับผูบริหาร หรือเพ่ือนรวมงาน เพ่ือใหเขาใจบทบาทหนาที่และขอปฏิบัติ 

ที่ตรงกัน 

15. พัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนการสอนแบบออนไลนหรือ

รูปแบบที่เหมาะสมตามบริบท เพ่ือใหมีการเรียนการสอนรูปแบบใหมใน

ระยะยาว 

16. ประเมินผลการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชเครื่องมือและวิธีการ 

ที่หลากหลาย สอดคลองกับบริบทของการจัดการเรียนรู 

17. รายงานผลการจัดการเรียนรูตอผูบริหารโรงเรียนอยางนอย 

สัปดาหละ 1 ครั้ง 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

 

 

กรณีที ่1 สถานการณคลี่คลาย ผูปกครองดําเนินการเตรียมความ

พรอมใหกับนักเรียน ดังนี้ 

1. เตรียมอาหารเชาใหนักเรียนรับประทานกอนมาโรงเรียน 

2. เตรียมอุปกรณการเรียนและหนากากอนามัย แอลกอฮอลเจล 
ลางมือ อุปกรณของใชสวนตัว เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ํา ชอน ฯลฯ ใหนักเรียน

นําไปใชที่โรงเรียน 

3. แนะนําใหนักเรียนรูจักดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงการใกลชิดกับ 

ผูที่มีอาการไอ จาม อาการคลายไขหวัด สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 

การใชแอลกอฮอลเจลลางมือกอนทุกครั้งที่จะสัมผัส ตา จมูก ปาก ไมใช

สิ่งของรวมกับผูอ่ืน 

4. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 

     - นักเรียนเดินทางโดยรถตูโดยสาร โดยขอความรวมมือกับ

คนขับรถในการใสหนากากอนามัยทุกครั้ง ทําความสะอาดรถกอนรับ

นักเรียนในชวงเชา และสงนักเรียนในชวงเย็น 

     - ผูปกครอง รับ-สงดวยตนเอง ใสหนากากอนามัยทุกครั้ง และ

ทําตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

 5. ติดตามสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรู และการปฏิบัติตนของ

นักเรียน 

บทบาทผูป้กครอง 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 6. สังเกตอาการปวยของบุตรหลาน หากมีอาการไข ไอ มีน้ํามูก 

เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส ใหรีบพาไปพบแพทย 

ควรแยกเด็กไมใหไปเลนกับคนอ่ืน ใหพักผอนอยูที่บาน จนกวาจะหาย 

เปนปกติ กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงอยู ในชวงปรับตัว ใหปฏิบัติตาม

คําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด 

7. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปในสถานที่แออัดที่มีการรวมกันของคน

จํานวนมาก หากจําเปนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ลางมือ

บอย ๆ ดวยสบูและน้ํา หรือใชแอลกอฮอลเจล  

8. กรณีที่ โรงเรียนจัดรูปแบบการเรียนรู แบบสลับวันเรียน  

ใหผูปกครอง กํากับ ติดตามการทํากิจกรรมการเรียนรู และการทําภาระงาน 

ชิ้นงานของนักเรียน แลวบันทึกลงในแบบบันทึกการเรียนของนักเรียน 

ตลอดจนติดตอสื่อสารกับครู พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับ 
 

 กรณีที่ 2 สถานการณไมคลี่คลาย ดําเนินการตามระยะที่ 2  

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูในที่พักอาศัยของผูเรียน (AT HOME) 

ผูปกครองใหความรวมมือกับครู ในการดูแลการเรียนการสอนแกนักเรียน  

เชน การสงการบาน การรวมทํากิจกรรม  เปนตน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

 

 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศึกษาคําแนะนําการปองกัน

ตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) จากแหลงขอมลูที่เชื่อถือได  

2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ํามูก  
เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส รีบแจงครูหรือ

ผูปกครองใหพาไปพบแพทย กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือกลับจากพ้ืนที่ เสี่ยงและอยูใน 

ชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด 

3. ไมใชของใชรวมกับผูอ่ืน เชน ชอน สอม แกวน้ํา แปรงสีฟน  
ยาสีฟน ผาเช็ดหนา หนากากผา หรือหนากากอนามัย และทําความสะอาด

หรือเก็บใหเรียบรอย ทุกครั้งหลังใชงาน 

4. กรณีนักเรียนดื่มน้ําบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทํา
เครื่องหมายหรือสัญลักษณเฉพาะไมใหปะปนกับของคนอ่ืน 

5. หมั่นลางมือบอย ๆ หลีกเลี่ยงใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก 
โดยไมจําเปน รวมถึงสรางสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาด  เมื่อกลับ

มาถึงบาน ตองรีบอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเสื้อผาใหมทันที 

บทบาทนกัเรียน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

6. เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 – 2 เมตร ในการทํา
กิจกรรมระหวางเรียน ชวงพัก และหลังเลิกเรียน เชน นั่งกินอาหาร  

เขาแถวตอคิว ระหวางเดินทางอยูบนรถ 

7. สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู ใน
สถานศึกษา 

8. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหลงชุมชนที่เสี่ยงตอ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

9. ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการรับประทานอาหารปรุงสุก รอน 
สะอาด อาหารครบ 5 หมู  เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน รวมถึงออกกําลังกาย 

อยางสม่ําเสมอ ทุกวัน และนอนหลับอยางเพียงพอ  

10.  กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหนา
การเรียนอยางสม่ําเสมอ ปรึกษาครู เชน การเรียนการสอน สื่อออนไลน 

อานหนังสือ ทบทวนบทเรียนและทําแบบฝกหัดที่บาน 

11.  หลีกเลี่ยงการลอเลียนความผิดปกติหรืออาการไมสบายของเพ่ือน 
ซึ่งอาจกอใหเกิดการแบงแยกกีดกันในหมูนักเรียน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ขั้นตอนการดําเนินการเปดเรยีนของโรงเรียน 

 
 

 

 

  

03 

 

โรงเรียนประเมินตนเอง ตามแบบประเมินของ สพฐ. ในระบบ E-REPORT 

ที่ลิงค https://covid19.obec.go.th/e-report  แลวขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 63  

โรงเรียนรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  

โดยมีเอกสาร ดังนี้ 1) สําเนาวาระการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา   

2) หนังสือรับรองของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ตามแบบของ สพฐ. ที่

ลิงค http://school.sp2.ac.th  ภายในวันที่  17 มิ.ย. 63 เวลา 12.00 น. 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เสนอขอมูล ตอ ก.ต.ป.น. ทราบและใหขอเสนอแนะ 

(ถามี) เพ่ือเสนอตอ กศจ. พิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอ ศปก.จ.สุพรรณบุรี 

พิจารณาอนุมัติการเปดเรียนของโรงเรียน 

โรงเรียนศึกษาเอกสารรูปแบบและแนวทางการเปดเรียนของโรงเรียน  

ปการศึกษา 2563 ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  
01 

02 

04 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแนวทางการเปดเรียนในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

16 มิถุนายน 2563 

เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประชุมชี้แจงผูบริหาร

โรงเรียนในสังกัดใหมีความเขาใจถึงรูปแบบและ

แนวทางการจั ดการเรี ยนรู ในสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ภายใน 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนดําเนินการประชุมคณะครู ผูปกครอง 

ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของโรงเรียน เ พ่ือเลือกใช รูปแบบการจั ด 

การเรียนรูของโรงเรียนในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

ภายใน 17 มิถุนายน 2563  

เวลา 12.00 น. 

โรงเรียนสงหนังสือแจงรูปแบบการจัดการเรียนรู

ของโรงเรียนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหนังสือรับรองผล 

การประเมินความพรอมของสถานศึกษา เพ่ือเสนอ

ตอ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

18  มิถุนายน 2563 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) เพ่ือขอความเห็นชอบในการจัด 

การเรียนการสอนของโรงเรียนตามแนวทางที่

โรงเรียนเลือกและการเปดเรียนของโรงเรียนใน

สังกัด 

29-30 มิถุนายน 2563 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นิเทศการเตรียม 

ความพรอมเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

ภายใน 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสรางความเขาใจกับผูปกครองกอนเปด

ภาคเรียน เพ่ือซักซอมแนวทางการจัดการเรียนรู

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1 กรกฎาคม –   

13 พฤศจิกายน 2563 

ระยะเวลาเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563    

จํานวนวันเรียน 93 วัน เวลาที่ขาดไป 7 วัน 

13 กรกฎาคม –  

31 กรกฎาคม 2563 

กลุมนิเทศฯ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นิเทศ 

การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2563 

14 – 30 พฤศจิกายน 2563 ปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

จํานวนวันปด 17 วัน 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

1 ธันวาคม 2563 –  

9 เมษายน 2564 

ระยะเวลาเปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  

จํานวนวันเรียน 88 วัน เวลาที่ขาดไป 12 วัน 

10 เมษายน –  

16 พฤษภาคม 2564 

ปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

จํานวนวันปด 37 วัน 

ภายใน 

9 เมษายน 2564 

อนุมัติการจบการศึกษา กรณีปกติ  

ภายใน 

15 พฤษภาคม 2564 

อนุมัติการจบการศึกษา กรณี ติด 0, ร, มส  
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

แบบประเมินตนเองสําหรบัโรงเรียนในการเตรียมความพรอม 

กอนเปดภาคเรียน  เพื่อเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

************** 

โรงเรียน.................................กลุมโรงเรียน......................................... 

ขอ ประเด็น มี ไมมี หมายเหตุ 

มิติที่ 1  ความปลอดภัยจากการลดการแพรเชื้อโรค  

1 มีมาตรการคัดกรองวัดไขใหกับนักเรียน ครู และ 

ผูเขามาติดตอ ทุกคนกอนเขาโรงเรียน หรือไม 

   

2 มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เชน ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ เหนื่อย

หอบ หายใจลําบาก จมูกไมไดกลิ่น  ลิ้นไมรูรส  

พรอมบันทึกผลสําหรับนักเรียน ครู และผูเขามา

ติดตอทุกคนกอนเขาโรงเรียนหรือไม 

   

3 มีนโยบายกําหนดใหนักเรียน ครู และผูเขามาใน

โรงเรียนทุกคน ตองสวมหนากากผาหรือหนากาก

อนามัย 

   

4 มีการจัดเตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 

สํารองไวใหกับนักเรียนรองขอ หรือผูที่ไมมีหนากาก

เขามาในโรงเรียน หรือไม 

   

5 มีจุดลางมือดวยสบู อยางเพียงพอ หรือไม    
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ขอ ประเด็น มี ไมมี หมายเหตุ 

6 มีการจัดวางแอลกอฮอลเจลสําหรับใชทําความสะอาด

มือ บริเวณทางเขาอาคารเรียน หนาประตูหองเรียน 

ทางเขาโรงอาหาร อยางเพียงพอหรือไม 

   

7 มีการจัดโตะเรียน เกาอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร  

ที่นั่งพัก โดยจัดเวน ระยะหางระหวางกัน อยางนอย  

1 – 2 เมตร (ยึดหลัก  Social distancing) หรือไม 

   

8 มีการทําสัญลักษณแสดงจุดตําแหนงชัดเจนในการจัด

เวนระยะหางระหวางกัน หรือไม 

   

9 กรณีหองเรียนไมสามารถจัดเวนระยะหางตามที่

กําหนดได มีการสลับวันเรียนแตละชั้นเรียน หรือมี

การแบงจํานวนนักเรียนหรือไม * ตามระบบ e-report 

   

10 มีการทําความสะอาดหองเรียน หองตาง ๆ และ

อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน กอนและหลังใชงาน

ทุกครั้ง เชน หองคอมพิวเตอร หองดนตรี อุปกรณ

กีฬา หรือไม 

   

11 มีการทําความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงรวม ทุกวัน 

เชน โตะ เกาอ้ี ราวบันได ลิฟต กลอนประตู มือจับ

ประต ูหนาตาง หรือไม 

   

12 มีถังขยะแบบมีฝาปดในหองเรียนหรือไม    
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ขอ ประเด็น มี ไมมี หมาย

เหตุ 

13 มีการปรับปรุงซอมแซมประตู หนาตาง และพัดลม

ของหองเรียน ใหมีสภาพการใชงานไดดี สําหรับใช 

ปด – เปดใหอากาศถายเทสะดวกหรือไม 

   

14 มีการแบงกลุมยอยนักเรียนในหองเรียน 

ในการทํากิจกรรม หรือไม 

   

15 มีการปรับลดเวลาในการทํากิจกรรมประชาสัมพันธ 

ภายหลังการเขาแถวเคารพธงชาติหนาเสาธงหรือไม 

   

16 มีการจัดเหลื่อมเวลาทํากิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลา

การรับประทานอาหารกลางวันหรือไม 

   

17 มีมาตรการใหเวนระยะหางการเขาแถวทํากิจกรรม 

หรือไม 

   

18 มีการกําหนดใหใชของใชสวนตัว ไมใชสิ่งของรวมกับ

ผูอื่น เชน แกวน้ํา ชอน แปรงสีฟน ยาสีฟน 

ผาเช็ดหนา หรือไม 

   

19 มีหองพยาบาลหรือพ้ืนที่สําหรับแยกผูมีอาการเสี่ยง

ทางระบบทางเดินหายใจ หรือไม 

   

20 มีนักเรียนแกนนําดานสุขภาพ จิตอาสา เปน

อาสาสมัครในการชวยดูแลสุขภาพเพ่ือนักเรียน

ดวยกันหรือดูแลรุนนอง หรือไม 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ขอ ประเด็น มี ไมมี หมาย

เหตุ 

มิติที่ 2 การเรียนรู 

21 มีการติดปายประชาสัมพันธ แนะนําการปฏิบัติ 

เพ่ือสุขอนามัยที่ดี เชน วิธีลางมือที่ถูกตอง การสวม

หนากากอนามัย การเวนระยะหางระหวางบุคคล 

เปนตน หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 

   

22 มีการเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนโดย

คํานึงถึงการเรียนรูตามวัย และสอดคลองกับ

พัฒนาการดานสังคม อารมณ และสติปญญา หรือไม 

   

23 มีมาตรการกําหนดระยะเวลาในการใชสื่อออนไลนใน

โรงเรียนในเด็กเล็ก (ประถม) ไมเกิน 1 ชั่วโมงตอวัน 

และในเด็กโต (มัธยม) ไมเกิน 2 ชั่วโมงตอวัน หรือไม  

   

24 มีการใชสื่อรอบรูดานสุขภาพผานชองทาง Social 

Media เชน Website, Facebook, Line, QR 

Code, E-mail, หรือไม 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ขอ ประเด็น มี ไมมี หมาย

เหตุ 

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส 

25 มีการเตรียมหนากากผา สํารองสําหรับเด็กเล็ก 

หรือไม 

   

26 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

บริบทการเขาถึงการเรียนรูในสถานการณการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม   

   

27 มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียนไดรับบริการสุขภาพ 

ขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึงหรือไม 

   

28 มีมาตรการการทําความสะอาดและจัดสภาพแวดลอม

ของที่พักและเรือนนอนใหถูกสุขลักษณะ พรอมมี

ตารางเวรทุกวัน (กรณีมีที่พักและเรือนนอน)  

   

29 มีมาตรการการทําความสะอาดและจัดสภาพแวดลอม

ใหสอดคลองกับขอบัญญัติการปฏิบัติดานศาสนกิจ  

พรอมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม (กรณีมีสถานที่ปฏิบัติ

ศาสนกิจ) 

   

30 มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพรองดาน

พัฒนาการ การเรียนรู หรือ ดานพฤติกรรมอารมณ 

รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ที่สามารถ

เรียนรวมกันเด็กปกติ หรือไม 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ขอ ประเด็น มี ไมมี หมาย

เหตุ 

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุมครอง 

31 มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียน 

การสอนสําหรับนักเรียนปวยกักตัว หรือกรณีปด

โรงเรียน หรือไม 

   

32 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือลด 

การรังเกียจและการตีตราทางสังคม  

(Social stigma) หรือไม 

   

33 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติดานการจัดการความเครียด

ของครูและบุคลากรของโรงเรียน หรือไม 

   

34 มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและ

บุคลากร รวมทั้งตรวจสอบ เรื่องการกักตัวให 

ครบ 14 วัน กอนการทําการเรียนการสอน

ตามปกติและทุกวันเปดเรียน หรือไม 

   

35 มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสําหรับ

นักเรียน ครู และบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อ หรือ 

ปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไมถือ

เปนวันลา หรือวันหยุดเรียน หรือไม   
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ขอ ประเด็น มี ไมมี หมาย

เหตุ 

มิติที่ 5 นโยบาย 

36 มีการสื่อสารประชาสัมพันธความรูการปองกัน 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แกนักเรียน คร ู

บุคลากร และผูปกครอง โดยการประชุมชี้แจง

หรือผานชองทางตาง ๆ อยางนอย 1 ครั้ง  

กอนหรือวันแรกของการเปด  เรียน หรือไม 

   

37 มีนโยบายและแนวทางการปองกันการแพรระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนอยาง

เปนลายลักษณหรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม 

   

38 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือไม    

39 มีการแตงตั้งคณะทํางานปองกันการแพรระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกําหนด

บทบาทหนาที่อยางชัดเจนหรือไม 

   

40 มีมาตรการจัดการความสะอาดบนรถรับ - สง 

นักเรียน เวนระยะหางระหวางบุคคล จัดที่นั่ง 

บนรถหรือมีสัญลักษณจุดตําแหนงชัดเจนหรือไม 

(กรณีมีรถรับสงนักเรียน) 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ขอ ประเด็น มี ไมมี หมายเหตุ 

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน 

41 มีแผนการใชงบประมาณในการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

ตามความจําเปนและเหมาะสม หรือไม 

   

42 มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณปองกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 สําหรับนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน เชน หนากากผา หรือหนากากอนามัย 

เจลแอลกอฮอล สบู หรือไม 

   

43 มีการประสานแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนจาก

หนวยงาน องคกร หรือเอกชน เชน ทองถิ่น 

บริษัทหางราน NGO เปนตน เพ่ือดําเนินกิจกรรม

การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 หรือไม 

   

44  มีการจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในการดูแลนักเรียน

และการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน หรือไม 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ผลการประเมิน 

Ranking เกณฑประเมิน 

สีเขียว ผานทั้งหมด 44 ขอ 

สีเหลือง ผานขอ 1-20 ทุกขอ 

แตไมผาน ขอ 21-44 ขอใดขอหนึ่ง 

สีแดง ไมผานขอ 1-20 ขอใดขอหนึ่ง 

การแปลผล 

x สีเขียว   หมายถึง โรงเรียนสามารถเปดเรียนได 

x สีเหลือง   หมายถึง โรงเรียนสามารถเปดเรียนได  

แตตองดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

x สีแดง      หมายถึง โรงเรียนไมสามารถเปดเรียนได  

ตองดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

และ/หรือประเมินตนเองซ้ํา  

 

ลงชื่อ .................................................................ผูประเมิน  

                ....................................................)(..  

 ตําแหนง ........................................................................  
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

แบบประเมินตนเองสําหรับนักเรียนในการเตรียมความพรอมกอน 

เปดภาคเรียน เพื่อเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียน ....................................................................  

********** 

ชื่อ – นามสกุล ของตนเอง................................ระดับชั้น.................วันที่ประเมิน................ 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย 9 ใน � ตามความจริง 

1. ปจจุบันนักเรียนอายุเทาไร 

� 6 ป � 7 ป   � 8 ป � 9 ป  � 10 ป 

� 11 ป � 12 ป � 13 ป � 14 ป   

2. เพศ 

� ชาย  � หญิง 

3. ผูปกครองหลักของนักเรียน คือ ใคร 

� พอแม  � พ่ีนอง � ลุงปานาอา  � ญาติ 

� คนใกลบาน � อ่ืน ๆ )ระบุ (  .................................. 

4. ในชวง 1 เดือน ที่ผานมา นักเรียนมีอาการไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ 

เหนื่อยหอบ )อยางใดอยางหนึ่ง (หรือไม  

� มี  � ไมมี 

5. ที่บานของนักเรียน มีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือ หรือไม 

� มี  � ไมมี 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

6. ในชวงสถานการณโควิด 19 ที่ผานมาในครอบครัวของนักเรียน  

มีการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน หรือไม 

� มี  � ไมมี 

7. บุคคลในครอบครัวของนักเรียน เปนผูสูงอายุ (60 ขึ้นไป)  

อาศยัอยูในบานเดียวกัน 

� มี  � ไมมี 

8. ในชวง 3 วันที่ผานมา นักเรียนออกนอกบานกี่ครั้งตอวัน 

� 1 ครั้ง/วัน      � 2 ครั้ง/วัน � 3 ครั้ง/วัน  

� มากกวา 3 ครั้ง/วัน  � ไมไดออกนอกบานเลย 

9. ในชวง 3 วันที่ผานมา หากนักเรียนตองออกจากบาน สวนใหญเพราะเหตุใด 

� เรียนพิเศษ 

� เรียนดนตรี / รองเพลง / ศิลปะ / วาดรูป  

� ออกกําลังกาย 

� จําเปนตองไป เชน ซื้ออาหาร ซื้อของใช ผอนคลายกับครอบครัว 

� รูสึกไมคอยสบายใจ เชน เบื่อ เหงา เครียด เซ็ง 

� ตองการสนุกสนานและสุขสบายใจ เชน พบเพื่อน สังสรรค  

 งานวันเกิด เยี่ยมญาติ ไปทําบุญที่วัด 

� อ่ืน ๆ ระบุ ........................................... 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

10. นักเรียนเดินทางไปโรงเรียน วิธีใด 

� รถยนต/รถจักรยานยนต สวนตัว   

� รถยนตโดยสารสาธารณะ เชน รถเมล รถแท็กซี่ 

� รถยนตรับ – สงนักเรียน  � รถจักรยานยนต 

� รถจักรยาน   � เดิน 

11. นักเรียนติดตามขาวสารความรูเกี่ยวกับโรคโควิด 19 มากท่ีสุด  
คือ สื่อชองทางใด 

� เว็บไซต  � เฟสบุค � ไลน  � ยูทูป 

� ทวิเตอร  � โทรทัศน � วิทยุ � โปสเตอร 

� หนังสือพิมพ � อ่ืน ๆ ระบุ ................................. 

12. การปฏิบัติตัวของนักเรียนในขณะอยูที่บานหรือออกนอกบาน (ตอบทุกขอ) 
 

ขอปฏิบัติ 
ทําทุก

คร้ัง 

ทํา

บางคร้ัง 

ไมไดทํา

เลย 

1. เมื่อมีอาการเจ็บปวย เชน ไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ 

หายใจไมสะดวก เหนื่อยหอบ จะบอกผูปกครอง

หรือครูทราบ 

� � � 

2. ตรวจวัดไขดวยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก � � � 

3. สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย  

เมื่อออกไปนอกบาน 

� � � 

4. ทําความสะอาดหนากากผาทุกวัน � � � 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ขอปฏิบัติ 
ทําทุก

คร้ัง 

ทํา

บางคร้ัง 

ไมไดทํา

เลย 

5. ลางมือดวยสบูและน้ํา อยางนอย 20 วินาที � � � 

6. ใชเจลแอลกอฮอลทําความสะอาดมือ � � � 

7. นั่ง ยืน เดิน เวนระยะหางจากผูอื่น  

อยางนอย 1 เมตร 

� � � 

8. เมื่อกินอาหารรวมกับบุคคลในครอบครัว  

นั่งเวนระยะหางกัน 

� � � 

9. นั่งรถตูหรือรถโดยสารประจําทางรวมกับผูอ่ืน � � � 

10. ชวยผูปกครองทําความสะอาดจุดเสี่ยงในบาน 
เชน ที่จับประตู ราวบันได เกาอ้ี กอกน้ํา 

� � � 

11. เปดประตูและหนาตาง ใหอากาศถายเท  
แสงสวางเขาถึงทุกวัน 

� � � 

12. ระหวางเลน เอามือมาจับหรือสัมผัสใบหนา  
ตา จมูก ปาก 

� � � 

13. เมื่อไปเลนกับเพ่ือนนอกบาน แลวกลับมาถึงบาน 
อาบน้ําทันที และเปลี่ยนเสื้อผาใหม 

� � � 

14. ไปในแหลงที่มีคนรวมกันจํานวนมาก  
เชน ตลาด หางราน งานรื่นเริง งานบุญที่วัด 

� � � 

15. เลนกีฬาเปนทีม เปนกลุมกับเพ่ือน  
เชน ฟุตบอล วิ่งไลจับ 

� � � 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ขอปฏิบัติ 
ทําทุก

คร้ัง 

ทํา

บางคร้ัง 

ไมไดทํา

เลย 

16. มีและใชของใชสวนตัว เชน ชอน สอม แกวน้ํา 
แปรงสีฟน  ยาสีฟน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว 

� � � 

17. กินอาหารรอน ปรุงสุก ใหม สะอาด � � � 

18. รูสึกไมสบายใจ เชน รูสึกเศราใจ กลัว กังวล 
สับสน หรือโกรธ ในชวงโควิค 19 

� � � 

19. ทําใหเพื่อนที่มีอาการหรือเกี่ยวของกับผูติดเชื้อ
โควิด 19 รูสึกอับอาย 

� � � 

20. คุยกับคนในครอบครัวหรือเพ่ือน ๆ เกี่ยวกับ 

การปองกันโรคโควิด 19 

� � � 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสําหรับนักเรียน บุคลากร หรือผูมาติดตอ 

ในสถานศกึษาเพ่ือเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 
โรงเรียน..............................................ชัน้.......................................... 

ชื่อผูคัดกรอง.............................................วันที่...................................... 
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หมายเหต ุ 

พ้ืนที่เสี่ยง  หมายถึง  พ้ืนที่ที่มีผูปวยยืนยันติดเชื้อ  พ้ืนที่ที่มีผูมีอาการเสี่ยง 

      (ไข ไอ มีน้ํามูก เจบ็คอ  หายใจไมสะดวก  เหนื่อยหอบ) 

      พ้ืนที่ที่มีการรวมตวักันจํานวนมาก  หรือพ้ืนที่ปด  

       แออัด  อยูใกลชิดกันมาก (ไมเกิน 1 เมตร) 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

นายเกษม  คําศรี  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   สุพรรณบุรี เขต ๒  รักษาราชการแทน  

   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

   สุพรรณบุรี เขต ๒ 

นายประเสริฐ  ลาวัณยวิสุทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   สุพรรณบุรี เขต ๒ 

นางพรชรี  พลเสน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   สุพรรณบุรี เขต ๒ 

คณะทํางาน 

นางสุมาลี  สุธีกุล   ผูอํานวยการกลุมนเิทศ  ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางนันทยา  ใจตรง  ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค) 

นางสาวปราณีย  เอกมอญ ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ 

นางสาวนวรัตน  พูนใย ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ 

นายนิกร  ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ 

นางสาวจันทรพมิพ วงศประชารตัน  ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ 

นางชุติมา  แผลงศร ี ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ 

นางศานันทฐินี  ศิลาด ี ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ 

นายณัฐพงษ  พันธุขะวงศ     ศึกษานิเทศก  ชํานาญการ 

นางนพมาศ  ธรรมประสิทธ์ิ   ศึกษานิเทศก  ชํานาญการ 
นางสาวจุฑามาศ  วงศแสง     ศึกษานิเทศก  ชํานาญการ 
นายกฤษฎา  ทรัพยขํา         ศึกษานเิทศก  ชํานาญการ 
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รูปแบบและแนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา  

 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 


